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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  ۳۱کامیونداران از اول مردادسراسری دور دوم اعتصاب  : پیرامون  هفته یادداشت

 ۲۹۳۱دور دوم اعتصاب در مرداد در ادامه ؛ 

   

 

ترین سندیکاهای کارگری ایران، با اعتصاب  از مهمترین و پرسابقه «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» طی هفته 

همبستگی کارگران با حرکت اعتراضی رانندگان کامیون در جهت تحقق مطالبات . است  رانندگان کامیون سراسر کشور اعالم همبستگی کرده

قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون اعالم و خواهان بر » :...در اطالعیه آمده است  .ست دموکراتیک، اقدامی مهم و پیشروانه
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سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران، معلمان و تشکلهای . آید، می باشدآورده شدن خواسته های انباشته شده شان که در ذیل می 

 « .مستقل کارگری دعوت می کند تا با اعالم همبستگی خود رانندگان کامیون را تا احقاق حقوقشان یاری دهند

 همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعتصاب رانندگان کامیون

http://vahedsyndica.com/archive/3299 

  
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان : به نوشته کانال تلگرامی سندیکا آمده است 

 .اعالم می کند آغاز و همچنان ادامه دارد، ۷۹کامیون که دور دوم آن در بسیاری از شهرها در روز یکم مرداد 

دور اول اعتصاب آنان که از روز یکم خرداد آغاز شده . این اعتصاب به دلیل عدم بر آورده شدن وعده های دولت به رانندگان کامیون آغاز شد

 .بود با وعده های دولت مبنی بر رسیدگی به مشکالت و بر آورده کردن خواسته هایشان در روز دهم خرداد خاتمه یافت

ت با اعتصاب رانندگان کامیون را که در ابتدا انکار می کرد و بجای رسیدگی به خواسته های آنان راه سرکوب سندیکا نحوه ی مواجه دول

و قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون اعالم و خواهان بر آورده شدن خواسته . اعتصابشان را در پیش گرفته، محکوم می کند

سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران، معلمان و تشکلهای مستقل کارگری دعوت . آید، می باشدهای انباشته شده شان که در ذیل می 

 .می کند تا با اعالم همبستگی خود رانندگان کامیون را تا احقاق حقوقشان یاری دهند

 

 

 یکم شدن حِق بیمه پرداخت- ۱

  رانندگان و پذیرش سخت و زیان آوری شغل رانندگان ناوگان باری

  افزایش حقوق بازنشستگی - ۲

 ککاهش قیمت لوازم یدکی و الستی -  ۳

 دافزایش کرایه حداقل به میزان هفتاد درص  - ۴

  ها کاهش نرخ عوارضی اتوبان  - ۵

 رهای پرتردد سراسر کشو ترمیم جاده - ۶

 رافزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل با-  ۹

 اه ها و باربری ها از پایانه حذف دالالن و واسطه - ۸

  های اعالم بار در سراسر کشور اجباری کردن اعالم بارها در سالن - ۷

 یها و پیمانکاران شرکت نفت کاهش دریافت کمیسیون باربری - ۱۱

 رهای مرزی کشو ها در سراسر پایانه های مرزی جهت تردد ترانزیت های اضافی از پایانه کاهش دادن هزینه - ۱۱

 یهای مرزی و داخل تی در پایانهرفع کمبود شدید امکانات رفاهی، بهداش-  ۱۲

 ینوسازی ناوگان حمل و نقل بار-  ۱۳

 رای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه گی نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه - ۱۴

 هسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم

 ۹۷مرداد۱۱

 ۱۳تا  ۱۲حدود  .زنند ب مرز بار نمیهزار کامیون ل ۱۲ »:آمده است  رئیس فدراسیون حمل و نقل جانب  ازدر ادامه این اعتصاب 

فضای تا به امروز باید اضافه نمایم ؛ .  «دبرن المللی فعال هستند و اکنون در سردرگمی به سر می هزار راننده در مسیر ترانزیت بین

های کامیونداران نیست بلکه به زمان خریدن و خسته کردن اعتصابیون و برای که رژیم در صدد پاسخگویی به نیازنشان داده 

 . کال مختلفی می اندیشد شکستن اعتصاب به اش

رژیم اسالمی با آوردن کامین های  اوال کردند ،متوجه آن اعتصاب بزرگ ۳۱درس آموزی از آنچه در دوره اول اعتصاب خرداد 

معین  خواستبه چند  گردن گذاشتندوما با . هم ریزد که این جا و آن جا موفق نیز شد درارتش و سپاه سعی نمود که اعتصاب را 

با خسته شدن رانندگان و تهدید رئیس قوه قضائیه مبنی بر سر انجام ها شد،  موافقت دولت با افزایش بیست درصدی کرایهاز جمله؛ 

در دوره اخیر نیز همین تاکتیک وعده های سرخرمن را پیش کشیده اند و .  ان رسیدبه پای چندیبرخورد قضایی، اعتصاب پس از 

ونقل کاال به همراه همسرانشان به  هزار نفر از رانندگان حمل ۷۱۱طرح بیمه تکمیلی برای ( اول مرداد)از امروز  »: اعالم داشتند 

بیمه تکمیلی رانندگان که همواره یکی از مطالبات » : ، بعبارتی بر مبنای این گزارش « ...شود صورت رایگان اجرایی می

ونقل و راننده اجرایی خواهد شد و مقرر  دادن کنترل هزینه بین صاحب کاال، شرکت حمل رانندگان بوده است با فرایند محور قرار

است بدون پرداخت هزینه در فاز نخست رانندگان و همسران آنها و در مرحله بعد تمامی اعضای خانواده رانندگان تحت پوشش این 



هزار نفر راننده حمل و نقل کاال در کنار همسران  ۷۱۱بدین ترتیب پای یک نیروی وسیع انسانی به تعداد ( ۱)« .بیمه قرار گیرند

 . شان ، برای حل و فصل امور به میان کشیده می شود

ید و بعد از سه ماه بار دیگر از اول که به نتایج اساسی نیانجاماست پیشین دوره  اعتصابدرس آموزی از آنچه مهم است امروز  

امنیتی نظام، تالش داشت که وقوع اعتصاب را با کارعلی ربیعی وزیراعتصابی که . مرداد در سطح سراسری دهن باز نمود 

 . و بی معنی نماید در برابر افکار عمومی خنثی " مجاهدین " انتصابش به 

انجمن صنفی رانندگان " : ل دولتی و شبه کارگری به تشکتحت هیچ شرایطی نباید کامیواران بیگمان با درس آموزی از گذشته ، 

 .  داشته باشند باور "

نیروی وسیع . خود برگزیده آنان نیست منتخب و تشکل مستقل و  ،طالح انجمنصبه اباید بپذیرند که این حقیقتا کامیونداران 

و اعمال نظارت آنان از  دسترس دولت  ازنداران به تناسب تجارب ویژه خود باید گرد هم آیند و تشکل مستقل خود را بدور وکامی

مستقل از احزاب و سازمان ها بلکه از پائین و با اتکا به نیروی خود ایجاد  / کارفرمای بخش خصوصی بدون چشم داشتن به / ال با

و پیشینه موجود واقعا تجارب  ازآنان باید . نداران است واین تنها نکته اتکائ به خود و قدرتمند شدن نیروی میلیونی کامی. نمایند

 تشکل خود و راه انداختن پایگان وسیع کامیونداران و ایجاد برا یمبارزاتی دوره های مبارزاتی جنبش کارگری ایران و جهان ، 

 .، به ایجاد تشکل مستقل خود اقدام ورزند  ی خودروسازماندهی نی برای تقویت همه رشته های حمل و نقل کشور 

، با داشتن  اعالم شده دو دوره اعتصاب و نیازمندی های ها برای دست یابی به خواست   ندتنها از این طریق می توان کامیونداران

در حال از اقدام متهورانه شما اعالم ، که  تهران و حومه و همبستگی با سندیکای رانندگان شرکت واحد پیوند تشکل مستقل و در

برای تحقق خواست های خود قدم های اساسی را  ،جهانیاتحادیه های حمل و نقل  وسیع صف  ا پیوستن به پشتیبانی کردند ب

در غیر این صورت این جمهوری اسالمی و چرخه پرقدرت سرمایه داری ایست که می تواند . این یگانه راه است .  یدبردار

 . الش ، از خود گذشتگی و اقدام بایسته شما را به هرز بکشانداعتصاب را به بیراهه بکشاند و این همه ت

 :  "نذر آب" و کمپین  و گرانی آب معدنیو خشک شدن سدها و تاالب ها خشکسالی و بحران آب 

 
 

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان .  تدرصد مساحت ایران در معرض خشکسالی اس ۷۹ 

 :هواشناسی به ایسنا گفته

 

درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی بلندمدت مواجه  ۷۹ماهه منتهی به پایان تیر، حدود  ۱۲۱بر اساس شاخص »

 ۱۳درصد خشکسالی شدید و  ۵۱درصد دچار خشکسالی متوسط ، ۲۸.۵خشکسالی خفیف،  درصد ۵.۵هستند که از این میان 

درصد از مساحت ایران با خشکسالی شدید و بسیار شدید  ۶۳به این ترتیب  «.کنند درصد خشکسالی بسیار شدید را تجربه می

وضعیت "شود و تنها دو و نیم درصد از مساحت ایران  ایران میدهم درصد مساحت  ۴ترسالی تنها محدود به . رو است روبه

های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی، اصفهان و زنجان از نوع خشکسالی  هایی از استان میزان خشکسالی بخشددار" نرمال

 !رکورد زد آب معدنی ، تبلندمدت شدید و حتی بسیار شدید اس

 

 ۱۹۱ تومان رسیده و قیمتش ۱۱۵۲تومان بود به   ۱۱۵سی سی که تا دو هفته پیش ۳۳۱قیمت هر بطر آب معدنی کوچک  ادمرد ۸

 .است هدرصد افزایش یافت

توضیح . طی هفته برای یاری به مردم سیستان و بلوچستان دست به دامن شاهورتی بازی جدید زده است این  در شاهکار نظام

سرپرست سازمان داوطلبان هالل احمر، با اشاره به خشکسالی در حبیب درگاهی ، » : دناعالم می دارخبرگزاری دولتی مهراینکه 

 .شد« نذرآب»همراهی مردم با کمپین  استان سیستان و بلوچستان، خواستار

کمک های نقدی و غیرنقدی مردم کشور را جمع آوری کرده و در راه بهبود در قالب این کمپین تالش خواهیم کرد تا : گفتوی 

با توجه به وقوع خشکسالی در استان های جنوبی و : وی افزود .وضعیت معیشت، آب و زندگی مردم این استان محروم هزینه کنیم

ل احمر، طی بخشنامه ای از تمام توسط جمعیت هال« نذر آب»شرقی کشور، به ویژه سیستان و بلوچستان و راه اندازی کمپین 

ذ راهکارهای متنوع و بومی برای جلب حداکثری مشارکت های نقدی و غیر نقدی مردمی به  استان ها درخواست کرده ایم با اتخا

 (۲) ،«.کنند  منظور تانکر آب و آب های بسته بندی، در سطح شعب تابعه و مراکز استانی اقدام



 کمک به لبنان و . کشوری که برروی میلیارد ها تومان چاه نفت نشسته ، اختالس های میلیاردی هر روز گوش فلک را کر می کند 

؛ انگاه که به مردم و به کسی هم حساب پس نمی دهندجام می گیرد نابه دزدان سر گرده ریه و بخشش ارز ، دالر  به ثمن بخس وس

سیستان و بلوچستان که تمامی  دهشاهی جمع کنند و به به مردم تشنه لب و اند تا دهشاهی" نذر آب "  کمپینخودمان میرسند ، دنبال 

ای تف به اول و  .، صدقه بدهند و تاالب گاو خونی اش در آتش می سوزد و می سوزانداند  قمطلبی آبی روستاهایش در بحران 

 !آخر همه تان 

 :منبع
  ۱۳۷۹مرداد ۱دوشنبه خبرگزاری دولتی مهر ،  -( ۱)

https://www.mehrnews.com/news/4354800 

 ۱۳۷۹مرداد  ۱۱چهارشنبه دهمخبرگزاری دولتی مهر،  -( ۲)

 https://www.mehrnews.com/news/4363258 

 
 

اینک برای تسریع . آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام 

دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار 

 . خواهم داد
 . مربوط گردید نیدامی تو برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

.comyahoohaftegi_kargari@/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :ری هفته روزشمار کارگ

 :محاکمه سه فعال کارگری سنندج -*

 

شهابی و آرمین شریفه به ( جمیل)یدی صمدی، امیر . مرداد ماه در دادگاه محاکمه می شوند ۳۱سه فعال کارگری سنندج 
 دنبال برگزاری روز جهانی کارگر بازداشت و بعدا با تودیع وثیقه آزاده شده بودند

 خرج دالر به و کار ریال به/یافته تنزل دالر ۰۴۱ به کارگران دستمزد :و با ایلنانژاد در گفت وگ مازیار گیالنی -*
 :کنیم می

 

در ارتباط با اوضاع ( فعال صنفی کارگران فلزکار)مازیار گیالنی نژاد  :آمده است ۳۱۳۱مرداد  ۵ جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
قیمت ارز، به کمتر شدن قدرت خرید   های اخیر باال رفتن در ماه: گوید معیشتی مزدبگیران با انتقاد از شرایط پیش آمده می

دالر بود  ۵۴۵تومانی، دستمزدشان  ۱۰۹۹هزار تومانی و دالر  ۳۱۹با دستمزد  ۳۹اگر کارگران در سال . زحمتکشان منجر شد
امروز در میان کارگران این . فته استدالر تنزل یا ۳۴۹تومانی، به  ۰۹۹۹هزار تومانی و دالر  ۳۱۹میلیون و  ۳امروز با دستمزد 

نژاد  گیالنی ؛ آیا این عبارت صحیح نیست؟«کنیم اما به دالر خرج می کنیم به ریال کار می»چرخد که  نگرانی دهان به دهان می
به ....  تری هم دارد؛ شاید محصوالتی مانند روغن خوراکی، لبنیات، نان و های پنهان این مساله زیر و بم: گوید در ادامه می
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/648362-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


گرمی در  ۳۵۹شود؛ برای نمونه روغن  اند اما هر روز از حجم و کیفیت محصوالت کاسته می ظاهر افزایش قیمت نداشته

قرص نان . فروشی پنهان در حقیقت افزایش قیمت را به همراه داشته است این کم. شود گرمی توزیع می ۰۹۹های  بسته
تومان،  ۵۵۹۹ست به قیمت اقالم اولیه نگاهی بیندازیم؛ هندوانه کیلویی  فیکا. کوچکتر شده و از کیفیتش کاسته شده است

هزار تومان در حال حاضر  ۳۵هزار تومان و مرغ کیلویی  ۹۵تومان، گوشت  ۹۹۹ای  تومان، تخم مرغ دانه ۱۵۹۹شکر کیلویی 
سوال اساسی اینجاست که ...بربیاید؟ها  تواند از پس این هزینه شود؛ در این وانفسا، یک خانواده کارگری چطور می عرضه می

ماهه  تواند زندگی کنند که کارگران را محکوم به زندگی یک به راستی خود مسئوالن و مقامات با این حقوق مصوب چند روز می
 اند؟ کرده

 :منیتی شدن فضای شهر سنندجا -*
 

به قطعی مکرر برق که بنابە فراخوان بازاریان و نیروهای امنیتی با حضور گسترده خود برای جلوگیری از تجمع مردم در اعتراض 
مرداد مقابل استانداری سنندج برگزار شود، از ساعتهای اولیە صبح میادین  ٤صبح روز  ۳۹مردم شهر سنندج قرار بود ساعت 

 .ردنداصلی شهر از جملە استادنداری قدیم در خیابان شاپور و استادنداری جدید در سە راە شالمان را شدیدا امنیتی ک

 :نداشتیم جانی خسارت /شد مهار گچساران گاز و نفت ساختمان سوزی آتش -*

 

آتش : گفت علی جعفری در گفت و گو با خبرنگارایلنا در یاسوج :آمده است ۳۱۳۱مرداد  ۵ جمعهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
رکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مهار و خوشبختانه حادثه خسارت جانی سوزی طبقه دوم ساختمان اداره مرکزی ش

سوزی را نامعلوم دانست و از تالش نیروهای امدادی و آتش نشانی گچساران بخاطر خاموش  وی علت این آتش.نداشته است
دقیقه طبقه دوم  ۴۵و  ۳۹های آتش از ساعت  شعله: مدیر روابط عمومی شرکت نفت گچساران افزود.کردن آتش تقدیر کرد

ساختمان اداره مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز این شهرستان را فراگرفته بود که با تالش نیروهای امدادی و آتش 
 .نشانی هم اکنون آتش مهار و درحال پاکسازی ساختمان هستند

 :  یک دست صدا ندارد/ اعتصاب رانندگان کامیون و شعار آنها -*

 

 معلم،آی زحمتکشآی کارگر،آی 
 درد ما ،درد شماست 

 یه دست صدا نداره
 شعار رانندگان اعتصابی خطاب به جامعه

 :دیدار فعالین سندیکای شرکت واحد با خانواده اسماعیل عبدی معلم زندانی  -*

 

و گفتگو پیرامون دیدار تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با خانواده معلم زندانی اسماعیل عبدی 
 آخرین وضعیت این معلم زندانی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-104/649163-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85


 :خراسان فنی ابنیه و خط مهندسی خدمات شرکت کارگران اعتراضی تجمع -*

 

به دنبال برپایی تجمعات صنفی کارگران تراورس در نقاط   : آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
دمات مهندسی خط و ابنیه فنی، منطقه خراسان گروهی از کارگران شرکت خ( مرداد ماه ۹)مختلف کشور، صبح امروز شنبه 

ای آنها سه ماه به تاخیر افتاده و  و بیمه  به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی.در محدوده محل کار خود تجمع کردند
ی مدت است که باعث نگران ها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه یکی دیگر از مشکالت صنفی آن

 .بیشتر کارگران شده است

 :شوند های ساحل کارون تخریب می رستوران -*
 

سازه غیرمجاز در بستر رودخانه  21حکم تخریب : معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت
 .کارون در مقطع اهواز توسط مقامات قضایی صادر شده است

ی، سرویس های بهداشتی، وسایل بازی، سینمای سه بعدی، و رستوران است که به این سازه ها شامل منازل مسکون
 .صورت غیرمجاز در بستر رودخانه ساخته شده است

 پاسخ و بدنه تبلیغات با اتوبوسرانی خصوصی بخش رانندگان های چالش ادامهوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 مدیرعامل

 

 
 رانندگان ی واحد برایها ی اتوبوس تبلیغات بدنه : آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،

: گویند میهستند، ناراضی واحد های اتوبوس واگذاری نوع از که رانندگانی .چالشی جدید ایجاد کرده است اتوبوسرانی
درصد از مبلغ تبلیغات اتوبوس را برای خودش ۰۹داند  ها می درصد از اتوبوس۵شرکت خصوصی به این دلیل که خودش را مالک 

شرکت واحد اتوبوسرانی کل مبلغ تبلیغات : گوید باره می یکی از رانندگان در این.دهد درصد آن را به ما می ۵۹دارد و تنها  برمی
 ۵۹درصد به شرکت خصوصی و تنها  ۵۹درصد به شرکت واحد،  ۹۹از کل مبلغ . کند دهنده دریافت می اتوبوس را از سفارش

دنگ از اتوبوس به اتوبوسرانی  ۵با یک حساب سرانگشتی باید گفت اگر حتی . رسد درصد از تبلیغات به رانندگان اتوبوس می
دهنده آن   هزینه تبلیغات را از سفارش: دهد او ادامه می.درصد از تبلیغات به آنها تعلق یابد ۰۹لق داشته باشد، بازهم نباید تع

. شود کنند اما سهم مالک اتوبوس با تاخیر و بعضا بعد از یک سال به صورت قسطی پرداخت می به صورت آنی دریافت می
 .کاری دارد کند و بعد از هر تبلیغات، اتوبوس نیاز به به رنگ راب میحال آنکه تبلیغات، بدنه اتوبوس را خ

 
 :شهرام جزایری در حین فرار دستگیر شد  -*

   

به صورت قاچاقی از بار عدس جزایری همراه با چند نفر افغانستانی قصد داشت با مخفی شدن در داخل یک کامیون شهرام 
خبرگزاری  در این رابطه به گزارش .ط دستگاه ایکس ری شناسایی و دستگیر شدمرز ایران به سمت ترکیه خارج شود که توس

به نقل از گمرک ایران، شهرام جزایری، هنگام خروج از کشور در یک محموله قاچاق انسان توسط ماموران گمرک کشف : مهر
 .و بازداشت شده است

ها توسط ماموران گمرک کشف و در  م کنترل محمولهاین محموله خروجی بار عدس بود که هنگا: این منبع آگاه تصریح کرد
   .های بعدی مشخص شد که یکی از افراد شناسایی شده در محموله قاچاق انسان شهرام جزایری بوده است بررسی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649379-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649126-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649126-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649126-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/640331-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/640331-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


 :کارگر ۰۱۱ سرگرانی و کاوش فشار تحت مخازن سازنده شرکتتعطیلی  -*

 

شرکت سازنده مخازن تحت فشار   برخی منابع کارگری در : آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
که در زمینه تولید مخازن سی ان جی خودرو در ( سانکا)شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش: اعالم کردند( سانکا)کاوش

شهر صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد، از روز یکشنبه هفته گذشته به دلیل مشکالت مالی موقتا فعالیت تولیدی خود را متوقف 
ست که به گفته کارگران این واحد تولیدی، شرایط تولید  این درحالی...اکنون بالتکلیف هستند کارگر آن هم ۵۹۹کرده و تمامی 

خوب است و آنچه باعث بحرانی شدن وضعیت این واحد شده، وصول نشدن مطالبات   بسیار( سانکا)کاوش   در کارخانه
سال  ۵۹تا  ۳۵گران بین به گفته کارگران شرکت کاوش، میانگین سوابق کار هریک از کار ....معوقه از دو خودروساز بزرگ است

شرکت کاوش در حال حاضر به دلیل : گفته می شود  ....است و قرارداد همه کارگران در سال جاری تا شهریور ماه است
اگر مطالبات معوقه . وصول نکردن مطالبات معوقه خود و کاهش تولید دچار کمبود نقدینگی است و سرمایه در گردش ندارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .شود کارگر برای همیشه تعطیل می ۵۹۹جی خودرو با حدود   ل نشود این واحد تولیدکننده سی انکارخانه از بدهکاران وصو

 :تداوم افزایش دما و وقوع گرد و خاک در اکثر مناطق خوزستان -*

  
ی خوزستان از تداوم افزایش دما و وقوع گرد و خاک در اکثر مناطق استان تا روز چهارشنبه سرپرست اداره کل هواشناس

تصمیم در خصوص در این رابطه  .کلیه ادارات و بانک های خوزستان تا صبح روز دوشنبه تعطیل شد. هفته جاری خبر داد
 .یری از خاموشی اتخاذ شده استتعطیلی یکشنبه و کاهش ساعت کاری به منظور صرفه جویی در مصرف برق و جلوگ

 
 :بابایی  ِاتوبان تصادف در شهرداری کارگر سه مرگ -*

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی )سردار محمدرضا مهماندار   : آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
که در مسیر غرب به  ۵۹۹صبح امروز یک دستگاه خودروی  ۹:۴۹ساعت : از وقوع یک تصادف فوتی خبر داد و گفت( تهران بزرگ

شود و به گاردریل کنار بزرگراه برخورد  شرق بزرگراه بابایی در حال حرکت بوده، در روی پل هنگام از مسیر خود منحرف می
کند که  نفر از کارگران فضای سبز شهرداری برخورد می ۹یاد شده با متأسفانه در این حادثه خودروی : افزودوی  .کند می

نفر در دم جان خود را  ۱در اثر این برخورد . جایی بوده و در فضای حاشیه بزرگراه نشسته بودند منتظر سرویس خود برای جابه
  ....شوند نفر نیز به بیمارستان منتقل می ۱دهند و  از دست می

 :های برق را ندارند پرداخت قبضمردم خوزستان توان  -*

های فراوان، مردم توان  با توجه به وضعیت بیکاری و محرومیت: نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت

 .های برق را ندارند پرداخت تعرفه
 
 :نشد اجرایی «دائم کارگر» طرح/شدند جمع نیرو وزارت مقابل زردها کاله بازهم -*

 

ای فشار قوی برِق ه حدود دویست نفر از اپراتورهای پست:آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
. ی حاضران در تجمع، اجرایی شدن تبدیل وضعیت است خواسته.سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل وزارت نیرو تجمع کردند

از قرارداد کار معین به قرارداد دائم تغییر کند اما وزارت نیرو از  مان  مدتهاست در انتظاریم که وضعیت شغلی: گویند آنها می
این چندمین بار است که اپراتورهای ....رود طفره می« چارت خالی سازمانی»ی نبودن  وزیر قبلی به بهانهاجرای مصوبه 

 .کنند آیند و تجمع اعتراضی برپا می های مختلف به تهران می های فشار قوی برق از استان پست

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/648905-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649335-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649401-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649401-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF


 : کارسر به ازگشتب خواست با آذربایجان زمزم شرکت شده  اخراج کار نیروی ۰۲ تجمع -*

میانه واقع  -تبریز جاده ۵۹شرکت زمزم آذربایجان در کیلومتر  :آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
تعدادی از کارگران شرکت زمزم آذربایجان، در اعتراض به عدم امنیت شغلی در   .تاسیس شده است ۳۱۴۱است و در سال 

دلیل تجمع اعتراضی کارگران این بوده که مدیریت شرکت اخیرا اعالم کرد  .مقابل این شرکت تجمعی اعتراضی برگزار کردند
 زمزم شرکت کارگران صنفی انجمن رییس نایب) موسوی سیدرضا .عاقبا، تعدیل نیرو انجام دادکه مازاد نیرو داشته و مت

از همین روی، تعدادی . یافت ها، تولیدات شرکت ما افزایش می بیست سال گذشته، در تابستان -در ده: گفت  (آذربایجان
سه سال اخیر که تعدادی از -طی دو. کردند الیت میکارگر فصلی بین اسفند تا مهر در این شرکت در کنار دیگر نیروهای کار فع

شان در سایر  کارگران شرکت به مرحله بازنشستگی رسیدند دیگر کسی جایگزین آنها نشد و همین کارگران فصلی به فعالیت
البته بعضی از این کارگران فصلی حتی بیست سال است در این شرکت کار . فصول سال در شرکت ادامه دادند

های اخیر تعداد نیروهای آن  نفر نیرو داشت اما در سال ۵۹۹الی  ۴۵۹در گذشته، این شرکت در حدود : وسوی گفتم.کنند می
عنوان صاحب اصلی این  اخیرا طی تصمیماتی که از سوی بنیاد مستضعفان به. است  نفر رسیده ۱۹۰کاهش یافت و اکنون به 

 ...نفر مازاد نیرو اعالم شده است ۳۵۹مجموعه تقریبا 

 :مزدی معوقات برای اراک به بروجرد راهسازی پروژه کارگران ای هفته یک اعتراض -*
دوم تور بروجرد به کارگران پیمانی شاغل در پروژه ساخت باند  :آمده است  79تاریخ ششم مرداد  در به گزارش خبرنگار ایلنا،

تاکنون در اعتراض به مطالبات ( تیر ماه ۱۹)این کارگران از روز شنبه  .پرداخت نشده دارند  اراک، هفت ماه مطالبات مزدی
گفته ....اند معوقات خود را دریافت کنند ه اند؛ اما موفق نشد مزدی خود، دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کرده

در پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک « رامان»ن این پروژه عمرانی از طریق شرکت پیمانکاری شود؛ کارگرا می

در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران : و معیشتی قرار دارند، گفت  کارگران این پروژه در وضعیت بد مالی....مشغول کارند
 ....های مالی خود را از کارفرمای اصلی ندارد ه موقع صورت وضعیتمدعی است امکان ب« شرکت رامان»این پروژه، کارفرما 

 :رسید ششم روز به راه آهن گسترش کارگران اعتصاب -*

ه در اعتراض ب  «راه آهن گسترش » شرکت کارگران اعتصاب  :آمده است  79در تاریخ ششم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
امروز ششمین روز از اعتصاب سراسری کارگران شرکت : گفت  یکی از کارگران .حقوق معوقه خود؛ امروز به روز ششم رسید

آهن ناحیه آذربایجان با  هایی که کارفرمای شرکت در حضور مدیرکل راه در صحبت. گسترش آهن راه حوزه آذربایجان است
مرداد ماه حقوق معوقه اردیبهشت ماه به کارگران پرداخت شود اما هنوز هیچ ۵ کارگران انجام داد، قرار بر این شد که تا 

روز گذشته در ناحیه شرفخانه یک پروژه به کارگران محول شد اما کارگران این : وی ادامه داد.پرداختی صورت نگرفته است
  .واحد در اعتراض به عدم وصول مطالباتشان از حضور و انجام پروژه ممانعت کردند

 
  :جمع اعتراضی رانندگان تاکسی تلفنی تهران  -*

 

 
شهرداری تهران در اعتراض به مدیریت  ۳۱۱، هزار و پانصد راننده تاکسی تلفنی بیسیم سامانه ۳۱۳۱مرداد  ۱روز یکشنبه 

تمان اقدام به تجمع اعتراضی در خیابان ملک در مقابل ساخ ۳۱۱سوء کارگزاران دولتی در تاکسیرانی تهران و قطع تلفن 
 .تعاونی این سامانه کردند

   :دارند مالی معوقه تومان میلیارد ۰ گیالن غریقان نجات :غریقان و غواصی گیالن رئیس هیات نجات -*

 

یالن مدعی هستند که از سال پیش هنوز ن استان گغریقا نجات  :آمده است  79در تاریخ هفتم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
اما . شوند اند اما به علت حساسیت کاری باالی خود در مناطق ساحلی حاضر می حقوق خود را از استانداری دریافت نکرده

 غریقان نجات هیات رئیس) سادات نوری امیر .و غواصی گیالن از نجات غریقان چیز دیگری است غریق روایت رییس هیات نجات
ی  بودجه: بندی کشور گفت غریقان و غواصی گیالن با اعتراض به نسبت بودجه رئیس هیات نجات: گفت (گیالن اصیغو و

غریقان درنظر گرفته نشده است؛  ای جداگانه به عنوان بودجه سواحل یا نجات شود و چون بودجه استان وارد استانداری می
مگر منابع : وی در ادامه افزود.کند یا عمومی برای آنها هزینه میاستانداری از ردیف بودجه واحدهای زیرساخت، عمرانی 

میلیارد تومان  ۵مطالبات این نجات غریقان حدود . اند هنوز حقوق نگرفته ۳۹غریقان از سال  داخلی استان چقدر است؟ نجات
نوری سادات در  .خت شده استمیلیون تومان از آن پردا ۹۹۹شود که بعد از دو سال و با گذشت یک ماه از تابستان تنها  می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649492-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649356-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649434-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649099-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


مسووالن برای پرداخت و هزینه در سواحل مدام از . مجلس باید ردیف بودجه جداگانه برای سواحل درنظر بگیرد: پایان افزود

شود که  نمی. کنند اش را با برداشت از بخش دیگری جبران می کنند و بعد جای خالی های دیگر برداشت می ی بخش بودجه
 .بع عمرانی به سواحل برسد بعد عمرانی کم بیاورد و از منابع عمومی به عمران اختصاص دهندبار از منا یک

 :جانباختن دو کارگر در ارومیه و بندرعباس -*
 

روز یکشنبه هفتم مردادماه؛ در دو حادثه جداگانه در شهر های ارومیه و بندر عباس یک کارگر چاه کن و یک پارکبان جان خود 
طبق خبرهای انتشار یافته در ارتباط با حوادث کارگری در ایران، در حادثه نخست یک کارگر چاه کن در هنگام . را از دست دادند

در حادثه بعدی در . حفر چاه دربلوار شیخ شلتوت، در نبود امکانات ایمنی مناسب تهویه، بر اثر خفگی جان خود را از دست داد
 .ام کار، بر اثر برخورد با یک خودرو سواری، جان خود را از دست دادبندرعباس یکی از پارکبانان شهرداری حین انج

 
  :داران کامیون مطالبات و بیمه وضعیت آخرینوگو با ایلنا مطرح کرد؛ احمد مشیریان در گفت -*

، کا رو رفاه ، معاون روابط کار وزرات تعاون « احمد مشیریان»  :آمده است  79در تاریخ هفتم مرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مطالبات  در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد آخرین وضعیت پیگیریاجتماعی 

داران و اصناف  مواردی که مربوط به معاونت روابط کار بود را شخصا رسیدگی کردم و با نمایندگان کامیون: داران، گفت کامیون
وی در مورد .ها که مورد اعتراض کارگران بود، رسیدگی شد ها در تشکل ن به بحث حضور بازنشستههمچنی. جلسه گذاشتیم

ای سازمان تامین اجتماعی به خاطر پرداخت نشدن یارانه بیمه سهم دولت از  داران از قطع خدمات بیمه های کامیون نگرانی
ها را  دولت سهم خود از محل هدفمندی یارانه. هایی در جلسه شد در این مورد صحبت: ها، گفت محل هدفمندی یارانه

 .شود و مشکلی وجود ندارد که آنها از بابت آن نگران باشند ها انجام می پرداخت نکرده است؛ با این حال تمدید دفترچه بیمه

  : شهر رجایی زندان در درگیری -*

 

های اسالمی گرای افراطی پس از  عضویت در گروهزندانی خارجی از کشورهای جمهوری آذربایجان، چچن و عراق به اتهام  ۵
، در هواخوری این بند، به جمعی از زندانیان سیاسی (۴بند  ۳۹سالن )شهر  انتقال به بند زندانیان سیاسی زندان رجایی

شدن  شهر منجر به مجروح درگیری شدید در زندان رجایی ۳۱مرداد  ۱شنبه  گذار، یککانال تلگرامی به گزارش  .ند حمله کرد
چند تن از زندانیان سیاسی از جمله سعید شیرزاد، هوشنگ رضایی، آرش صادقی و زانیار مرادی شد که در پی این حمله، 

و مچ پای لقمان مرادی آسیب دید و کمر آرش صادقی نیز جراحت   دست راست سعید شیرزاد دچار شکستگی شد، پنجه
 .اند برداشت و سایر زندانیان نیز آسیب دیده

http://www.gozaar.net/a/4587 
 
 : است نشده پرداخت «سده شهرداری» کارگران عیدی و مزد ماه چهار -*

 

برخی کارگران در این واحد خدماتی چهار ماه تاخیر در دستمزد   :آمده است  79در تاریخ هفتم مرداد  ایلنا،به گزارش خبرنگار 
صورت پیمانی، قراردادی و استخدامی مشغول به کار  های وابسته به آن به این کارگران در شهرداری سده و سازمان. دارند

ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود  گران با بیان اینکه مهمکار.کم چهار ماه حقوق معوقه طلب دارند هستند و دست
ماه و کارگران استخدامی و قراردادی حدود سه ماه  ۴کارگران شرکتی : نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه افزودند

این کارگران در .ده استاین کارگران به صورت کامل پرداخت نش ۳۹و  ۳۵های  عیدی سال  همچنین. معوقات مزدی طلبکارند
است که کارفرما آن را حدود یک هفته  ۳۹ایم مربوط به دستمزد بهمن ماه سال  آخرین حقوقی که دریافت کرده: ادامه گفتند

جدا از  .سال پیش به تاخیر افتاده است ۱البته جدا از معوقات مزدی، پرداخت حق سنوات آنها از . قبل پرداخت کرده است
به نقل از این کارگران گفته ....، کارگران قراردادی و استخدامی نیز حدودا سه ماه مطالبات مزدی طلبکارندنیروی کار شرکتی

ایم تا حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی مسئوالن تنها قول  ها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده بار: شود می
 .شود دهند و در عمل کاری انجام نمی می

 
 است؟ ایران اقتصادی پایتخت های بومی بیکاری پاسخگوی کسی چه/عسلویه کار جویای جوانان تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649361-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.gozaar.net/a/4587
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649660-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649660-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649695-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649695-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

در روزهای گذشته، جوانان جویاى کار شهرستان عسلویه مقابل : است  آمده 79به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ هفتم مرداد 
های نفت، گاز و پتروشیمِی  ها در پروژه حاضران در تجمع، خواستار اشتغال بومی.اداره کار و اشتغال پارس جنوبى تجمع کردند

ی خاص برای جذبمان درنظر  سهمیهبارها به ما وعده دادند که : گوید یکی از این جوانان جویای کار می.پارس جنوبی هستند
: گویند های بیکار عسلویه می بومی....ها همچنان ادامه دارد گیرند ولی متاسفانه اوضاع هیچ تغییری نکرده و بیکاری بومی می

ی این شهر که به نوعی  کرده این عادالنه نیست که از شهرهای دیگر برای کار به عسلویه بیایند ولی جوانان ماهر و تحصیل
 !آلودگی و بیکاری نصیب ماست، پول و نعمت برای دیگران. پایتخت اقتصادی ایران است، بیکار باشند

 :رانندگی حادثه در بندرعباس یشهردار رفتگر کارگر مرگ -*

 

این حادثه : نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد اسماعیل موحدی : آمده است  79به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ هفتم مرداد 
 نام« یوسف ارجمندی»وی .و موقعیت مکانی روبروی بازارچه رخ داده است( ع)حسین صبح امروز در بلوار امام ۳۳حدود ساعت 

این کارگر در ابتدای شروع فعالیت روزانه خود : از کارگران خودروی تنظیف بوده، گفت او . ، دارای سه فرزند بوده استداشته 
 .تصادف شده است  قرار داشته که متاسفانه دچار حادثه

 :تعطیلی وسیع بازار اصفهان  -*

 
اعتصاب بازار ابزار و ماشین آالت اصفهان  :است آمده 79 ادمرد هفتم تاریخ رد مجازی های شبکه رد مندرج عکس و خبر برپایه

طی روزهای گذشته صورت گرفت و به نحوی ادامه  در اعتراض به گرانی و باال رفتن قیمت دالر و وضعیت نابسامان اقتصادی
 .دارد

  آهن راه تراورس کارگران جمع ادامه تجمع 

   

مرداد کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار  ۱امروز  : آمده است  79به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ هفتم مرداد 
اند که همزمان تجمعات صنفی کارگران خطوط ابنیه  ض صنفی زدهدر مقابل ساختمان فرمانداری نیشابور دست به اعترا

کارگران شرکت تراورس که امور نگهداری خط و .آهن زنجان و چند مناطق دیگر در محدوه محل کارشان را شاهد هستیم راه
یلی سراسر حدود هفت هزار نفر تحت مسئولیت شرکت تراورس درخطوط ر: گویند دهد، می ابنیه فنی خط آهن را انجام می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649921-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649880-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649880-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


تاخیر چند ماهه در : کارگران می گویند.ای ما تا سه ماه به تاخیر افتاده است کشور مشغول کارند که مطالبات مزدی و بیمه

های  توجهی مسئوالن نه تنها وعده پرداخت مطالبات مزدی ما را با مشکالت فراوانی روبه رو کرده و طی این مدت به دلیل بی
این کارگران در ادامه .شود عمل مانده است که هر روز بر فشار مشکالتمان افزوده می بیداده شده مسئوالن هنوز 

آهن به صورت همزمان دست به  تیرماه هر روز کارگران نواحی مختلف خطوط ریلی راه ۵۰با دادن فراخوان در روز : افزایند می
در ماهای گذشته : گویند معترضان می....خواهیم دادزنند و تا وصول مطالبات معوقه به این تجمعات ادامه  اعتراض صنفی می

با اتمام قرارداد کار ( عجبشیر)نفر دیگر در ناحیه آذربایجان  ۵۹نفر از همکارانمان در شرکت تراورس بتنی اندیمشک و حدود  ۱۹
 .اند تعدیل شده و شغل خود از دست داده

 :تعطیل بازار شهر ری در اعتراض به وضع موجود بازار -*

 

نا امنی ونامشخص بودن قیمتها سبب شده است تا بازاریان بالتکلیف باشند و .عطیلی بازار شهر ری دوشنبه هشتم مرداد ت
 قدرت خریدو فروش نداشته باشند

 

 دهنده نماینده خوزستان در مجلس  های تکان صحبت -*

دولتی را محاکمه و به اشد گران و دزدان  نفر از اختالس ۰۱برای برون رفت فوری و حل معضالت کشور باید 
 . مجازات برسانیم

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/636632 

 

هللا خادمی نماینده مردم خوزستان در مجلس با انتقاد از  هدایت: آمده است  79هشتم مرداد  دربه نوشته روزنامه تابناک 
های زندگی خود به فروش اعضای بدن همچون کلیه  مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، گفت که برخی برای تامین هزینه

هر روز شاهد بیشتر شدن مشکالت هستیم، . وضعیتی ایجاد شده که مردم این دوران توان تحلیل آن را ندارند.اند روی آورده
 .ای برای حل آن وجود دارد و نه توانی اما نه اراده

توانیم؟  اند اما ما نمی کشورهای دیگر فساد را کنترل کردهچرا . کشور دچار اختالس و فساد شده است: خادمی بیان کرد
فساد : وی ادعا کرد ای روشن داشته باشیم؟ آن وقت انتظار داریم آینده. برند آموزگاران کشور در فقر و تنگدستی به سر می

 .و ناکارآمد هستیمایم که کشوری فاسد  پذیرفته. اقتصادی مانند موریانه به تار و پود این کشور و مسئولین زده است
ای  اگر ذره. جوانان ما را نابود کردند. به اعتماد مردم خیانت کردند. اند سال گذشته به مردم کشور ظلم کرده ۱۹اکثر دولتمردان 

 .کردند آویز می وجدان و غیرت داشتند به دلیل این همه ناکارآمدی ظلم، خیانت به جوانان خودشان را حلق
دهند فرزندانشان در  کنند به چه دلیل برخی مسئولین که شعار مرگ بر آمریکا سر می سوال میمردم : خادمی اعالم کرد
گردانند؟ چرا این کشور آنها را اخراج  برند؟ اگر به گفته خود ایمان دارند چرا عزیزان خود را به کشور بر نمی آمریکا به سر می

برای برون رفت : افزودوی . ت داشتند خالف منافع ایران اقدام کننددهد شاید برخی دولتمردان ماموری کند؟ تاریخ گواه می نمی
گران و دزدان دولتی را  نفر از اختالس ۵۹. برداری شود ها پرده فوری و حل معضالت کشور باید از فسادهای اقتصادی و اختالس

 . محاکمه و به اشد مجازات برسانیم
 

 :پرورش و آموزش دالیل و مندی عایله حق حذف به مجرد زن معلمان انتقادوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 

ی گذشته از سوی معلمان  های حقوقی هفته چالش فیش : آمده است  79مرداد  هشتمبه گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
مندی معلماِن زِن  یکی از دالیل این اعتراضات، حذف حق عائله. سر کشور در اعتراض به میزان دستمزدها شروع شدسرا

مندی که در ادامه توضیح  حق عایله: گوید می (شیراز ۳ ناحیه اول متوسطه اجتماعی مطالعات دبیر) باقری مژگان.مجرد است
وپرورش  ما معلماِن زِن مجرد بر این باوریم که آموزش. مجرد معلم کم شود تصویب شد که از حقوق زنان ۳۹خواهم داد در آذر 

مندی زنان مجرد چندان قابل اعتنا نبود، اما  حق عایله. شود تا از حقوق پرداختی معلمان کم کند ای متوسل می به هر بهانه
از اسفندماه : دهد ی ادامه میو.درپی موجبات اعتراض معلمان سراسر کشور را فراهم کرده است های پی همین کاستن

وپرورش بعد از  به این موضوع اضافه کنید که وزارت آموزش. اند مندی از حقوق معلمان زن مجرد کرده شروع به حذف حق عایله
از . و سختی کار معلمان را کاهش داده است  حقوق معلمان را پرداخت کرده ۳۱ماه در تیرماه، مطابق با پرداختی مقرر سال ۱

وپرورش در پی کسر از حقوق معلم  رسد؟ جز اینکه آموزش موارد در کنار هم چه چیز به ذهن شما می  هم قرار دادن این کنار
        ست؟ ای به هر بهانه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/646337-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4


 :جمالت وقیحانه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به مردم خوزستان  -*

 
سوزی  آتش، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کالنتری   :به نوشته کانال تلگرامی عصر جنوب آمده است 
سوزی هورالعظیم در بخش عراقی این تاالب است، تاکید  با بیان اینکه آتش !هورالعظیم به ما ربطی ندارد؛ مردم ماسک بزنند

 .رسد ایران نمیسوزی هورالعظیم داخل ایران نیست و در خاک عراق اتفاق افتاده است؛ خوشبختانه آتش آن به  آتش: کرد
سوزی مطرح است و در این خصوص هم کاری از دست  در خصوص هورالعظیم تنها بحث آلودگی ناشی از آتش: وی اضافه کرد

مردم : کند، تاکید کرد کالنتری با بیان اینکه گرمای خوزستان آلودگی را تشدید می .ما ساخته نیست و ارتباطی به ما ندارد
 !ماسک بزنند

 
 :غنچه روغن شده اخراج کارگران از نفر ۰۲ کار به بازگشت برای توافق -*

 

شرکت کشت و صنعت شمال از چندین سال گذشته به دالیل : آمده است  79مرداد  هشتمبه گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
ختلف هر ساله بخشی از کارگران خود را تعدیل کرده است این کارگران برای پیگیری وضعیت اشتغال ومطالبات مزدی خود م

جلسه مدیران کشت  .اند چندین بارمقابل فرمانداری میاندورود، استانداری و سایر نهادهای دولتی دست به تجمع صنفی زده
اه رئیس اداره کار و پیمانکاران با سرپرست فرمانداری میاندورود پیرامون شب به همر  یکشنبه( روغن غنچه)و صنعت شمال 

که با اعضای هیئت مدیره و پیمانکارصورت گرفته،   همچنین طبق توافقاتی.. .مشکالت این واحد تولیدی و کارگران برگزار شد
 .به کار سابق خود بازگردند کارگیری شده و نفر از کارگران بومی تعدیل شده شرکت دوباره به ۵۹قرار بر این شد

 :به اتعصاب سراسری آرماتوربندها اعتصاب قالب بندها و -*
 

 
 سراسری اعتصاباتبندها و آرماتوربندها نیز به  قالب: آمده است  79به گزارش کانال تلگرامی در هشتم مرداد : مردادماه ۰

 یک دست صدا ندارد/ پیوستند
 

 :مشکالت امروز تقصیر دولت و استانداری است/ مردم خوزستان ناگریز به مهاجرت -*
 

ارت نیرو و سازمان مقصر اصلی مشکالت آب استان خوزستان وز: دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن خوزستان گفته است
در بحث آتش سوزی هورالعظیم استانداری نیز مقصر بود، زیرا مدیریت بحران استان : او ادامه داده.محیط زیست است

توانست در روز اول آتش سوزی وارد عمل شود؛ اما این اتفاق  خوزستان در این مرحله به خوبی عمل نکرد؛ در صورتی که می
مردم در این شرایط : او با اشاره به مشکالت خوزستان گفته است.مهار آتش سوزی به میان آمدرخ نداد و چند روز بعد بحث 

های اجتماعی زیادی را با خود به همراه داشته باشد و تمام  تواند آسیب ها می ناگزیر به مهاجرت می شوند که این مهاجرت
 .ها نتیجه عدم مدیریت درست در بحث آب استان خوزستان است این
 
 :طلبکارند معوقه مزد ماه دو بروجرد نساجی کارگر  ۰۱۱نزدیک -*

که در « روجردنساجی ب»کارگر شاغل در کارخانه  ۰۹۹حدود  : آمده است  79مرداد  هشتمبه گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 

همچنین . کم بابت دوماه مزد معوقه طلب کارند در جنوب شرقی شهر بروجرد فعالیت دارد، دست  زمینه تولید انواع پارچه
کارگران این واحد تولیدی همچنین مدعی ....سال گذشته به تاخیر افتاده است ۴پرداخت سنوات پایان سال این کارگران در 

آور قرار دارند اما  ها پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان رانشان از ماهنفر از همکا ۳۹۹حدود : شدند
درصد از هزینه بازنشستگی به تامین اجتماعی، این سازمان امکان بازنشستگی را برای آنان فراهم  ۴به دلیل عدم پرداخت 

 .کند نمی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650163-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650163-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650203-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650203-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84


 :کیلومتری ایران کشیده شد ۰به   آتش هورالعظیم -*

 
ترین تصاویر ماهواره ای که بعدازظهر دیروز دریافت  تازه: رضا الهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفتاحمد 

 12تا  25کیلومتر و در نقطه دیگر به  5سوزی گسترده در دو نقطه تاالب هویزه در بخش عراقی تا  دهد آتش شده، نشان می
دهها گاو میش سوخته و تعدادی از این حیوانات که روزی رسان زندگی مردم  در این ماین .کیلومتری مرز ایران رسیده است

 .آن سامان بودند ، جان خود را از دست دادند

 :ماندند ایستگاه در شب کنندگان تجمع/راه آهن گسترش کارگران اعتراضات ادامه -*

 
روز گذشته بعد از  راه آهن گسترش شرکت قراردادی کارگران  : آمده است  79مرداد  هشتمتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا، در

اعتصاب این . شش روز اعتصاب، برای پیگیری مطالباتشان در ایستگاه راه آهن تبریز تجمع کردند و شب را در ایستگاه ماندند
  شیر، مرند و شفاخانه کشیده شده تبریز، صوفیان، عجبهای  کارگران از حوزه سلماس شروع شده و در طول هفته به حوزه

این کارگران به عدم پرداخت حقوق معوقه، کاهش ضریب سختی کار از طرف شرکت گسترش آهن راه و عدم تسویه . است
 ۹۹۹حدود : مدیر کل راه آهن آذربایجان می گوید .معترض هستند( تراورس)مطالباتشان از طرف کارفرمای سابق این شرکت 

 ...اند ماه حقوق دریافت نکرده ۵آهن منطقه آذربایجان  نفر از کارگران شاغل در راه
آنان از سوی پیمانکار قبلی   یکی دیگر از مطالبات صنفی کارگران خطوط ریلی آذربایجان پرداخت حق سنوات: اظهار داشت

نامه  آهن از محل ضمانت دور حکم قضایی، راهشان از طریق اداره کار اقدام کنند تا بعد از ص است که مقرر شد نمایندگان
آهن ایران در محورهای  گانه راه آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده راه ...شرکت پیمانکار، مطالبات آنان را پرداخت کند

ال است و خطوط ریلی این ناحیه بستان آباد فع -ارومیه و در آینده نزدیک میانه  -رازی، مراغه  -جلفا، تبریز -میانه، تبریز -تبریز 
 .رسد کیلومتر می ۳۹۹به حدود یک هزار و 

 :نفر را در هویزه راهی مراکز درمانی کرد 051دود هورالعظیم   -*
 

نفر از مردم  252بر اثر دود ناشی از آتش سوزی در تاالب هورالعظیم : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت
روز گذشته  27البته همه این مراجعان که از گروههای سنی مختلف طی . راهی مراکز درمانی شدندشهرهای هویزه و رفیع 

 .دچار عارضه شده اند ، به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند
 

 تهران عازم راه آهن گسترش کارگران مطالبات پیگیری برای آذربایجان حوزه آهن راه مدیرکل :فرماندار تبریز
 شود می

 

ا کارگران قراردادی شرکت گسترش آهن راه که شب گذشته ر:آمده است  79مرداد  هشتمبه گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
 راستگو علیار. روز اعتصاب در ایستگاه راه آهن تبریز تجمع کرده بودند؛ صبح امروز در مقابل فرمانداری تجمع کردند ۹پس ا ز 

شان قیمت باالیی نیست  این کارگران حقوق. کارگران گسترش آهن راه امروز مقابل فرمانداری آمده بودند: گفت(تبریز فرماندار)
من . های این کارگران شنیده شد ای که با حضور خود کارگران برگزار شد؛ صحبت امروز در جلسه. دکه بخواهد به تعویق بیفت

به کارگران قول دادیم که پیگیر مطالباتشان ( رییس کمیسیون کارگری استانداری)هم به عنوان فرماندار استان و آقای نوروزی 
معاون )  شخصا با آقای مازیار یزدانی. اند وق اردیبهشت را گرفتهتنها حق ۳۱این کارگران در سال : وی ادامه داد.خواهیم بود

موظف شدند که فردا ( مدیرکل راه آهن حوزه آذربایجان)صحبت کردم و از طرف دیگر آقای شاپور ارصالنی ( آهن تهران فنی راه
  .به تهران بروند و مطالبات این کارگران را پیگیر شوند

 : مشهد در۷۹داد مر ۰دوشنبه ادامه اعتصاب در  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/649993-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650414-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650414-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/650414-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 کامیونداران در مشهد در هشتمین روز اعتصاب همچنان از بارگیری امتناع می کنند و اعتصابشان ادامه دارد

 !راه حل یک بحران دیگر خوزستان" آب"بازهم  -*
 

للی هور رها سازی آب بهترین راه برای خاموش کردن آتش در تاالب بین الم: مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت
 .العظیم است

 :های دز به کارون شد نماینده دزفول خواستار انتقال آب از سرشاخه -*
 

بی  اصلی و اساسی آتش گرفتن تاالب آبی هورالعظیم را باید در علت: پاپی زاده به خبرگزاری مجلس گفت 
اولویت  در سرشاخه های دز نه کارون ازبرگرداندن آب به رودخا بایست می تاالب جستجو کرد، بنابراین برای نجات تاالب آبی

 .بعمل آورد  در برابر حوادثی همچون آتش سوزی جلوگیری از تاالب آبی هور العظیم بگیرد تا بتوان به طور ساختاری قرار

 :کسادی بازار و اعتصاب بازاریان در قشم  -*

 

در قشم گزارش شده  ه قیمت دالر و کسادی بازار،اعتصاب بازاریان و کسبه در اعتراض بآمده است مردادماه،  ۰برپایه خبر 
 . است

  :۷۹مرداد  ۰دوشنبه  ، و مشهد دور دوم اعتصاب تبریز -*

  
 در هشتمین روز از اعتصاب سراسری کامیوندارانو مشهدی تبريزی های ستون طویل و بلند اعتصاب رانندگان كامیون 

 :ضخیمی از گرد و خاک  میان پردهاهواز در  -*

 

این .  برابر حد مجاز رسید ۳۵گردوخاک امروز در برخی شهرهای خوزستان به حدود : گزارش خبرگزاری ایسنا آمده است  به
 وضع تا چهارشنبه ادامه دارد



 :ادامه اعتراض و راهپیمایی کارگران شرکت تراورس تبریز -*

 

در . رگران شرکت تراورس تبریز به سمت استانداریراهپیمایی کا : آمده است  79مرداد ( ۰) برپایه گزارش منتشره در هشتم 
 کارمند این شرکت درگیر مشکالت معیشتی هستند ۱۹۹۹/ اعتراض به عدم دریافت سه ماه حقوق و بیمه

 :حتما ماسک بزنید/ ها را روانه بیمارستان کرد دود غلیظ تعداد زیادی از خوزستانی/ خوزستان در آماده باش  -*
 
باش مراکز درمانی برای  شاپور از آماده رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی: آمده است  عصرجنوب امیتلگر کانال نوشته به

 .سوزی تاالب هورالعظیم خبر داد از استنشاق دود آتش پذیرش بیماران تنفسی ناشی

یل استنشاق دود روز گذشته که شاهد بروز حریق در تاالب هورالعظیم بودیم بسیاری از مردم استان به دل 12در : وی گفت
 .سوزی به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند ناشی از این آتش

های تنفسی در مردم استان، مرکز بهداشت خوزستان نسبت به توزیع  در راستای پیشگیری از بروز بیماری: نظری ادامه داد
 .ماسک بین شهروندان اقدام کرده است

های گسترده، تورم،  برای اعتراض و تظاهرات علیه گرانی ازاهوو  خرم آباد، همدان،  کرجفراخوان مردم  -*
 :رکود، فساد و ظلم 

 
مقاصد اعالم شده توسط مأموران . تظاهرات را از درب منازل خود آغاز کنید؛  کرج ، همدان، خرم آبّاد و اهوازمردم قابل توجه 
 . شود اشغال می

 :گرانیظلم و فساد و  رومیه علیه مردم ااعتصاب بازار تهران ، شهر قدس، فراخوان  -*

 

در روز سه شنبه دست به های گسترده، تورم، رکود، فساد و ظلم  فراخوان مردم ارومیه برای اعتراض و تظاهرات علیه گرانی
     .اقدام بزنیم 

 : دریاچه نمک قم هم خشکید -*

 



طوفان نمک در یک قدمی تهران؛ دریاچه نمک قم  :آمده است  مردادماه ۰ تاریخ در مجازی های شبکه در مندرج برپایه

 خشکید

 : کارگران راه آهن تراوزس تبریز به پای تحصن رفته اند  -*

 
بدنبال راه پیمایی کارگران راه آهن به سمت استانداری و عدم : برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی آمده است 

با وسائل و تجهیزات کافی به پای تحصن رفته  ز در اعتراض به معوقات حقوقیکارگران راه اهن تبریدریافت پاسخ مسئولین ، 
 . اند 

 :به پای اعتصاب رفت در اعتراض به نا امنی و نامشخص بودن قیمت ها ، بازار شهر ری  -*

  

لیف باشند و نا امنی ونامشخص بودن قیمتها سبب شده است تا بازاریان بالتک.تعطیلی بازار شهر ری دوشنبه هشتم مرداد 
 قدرت خریدو فروش نداشته باشند 

@kanoonmodafean 

 :اعتصاب بازار اصفهان  -*

  

 . برگزار شد 79مرداد  7امروز سه شنبه اعتصاب مغازه داران امیر كبیر اصفهان 

 پیگیری مشکل کارگران شرکت طرف قرارداد با راه آهن از طریق استانداریدر جمع خبرنگاران مطرح شد؛
https://www.mehrnews.com/news/4362287 

 
 

معاون سیاسی انتظامی  ،عباسعلی سعیدیان: آمده است 79مرداد ورامین در نهم / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
: گفتوی  .فرمانداری ورامین از پیگیری مشکل کارگران شرکت طرف قرارداد با راه آهن از طریق استانداری تهران خبر داد

بر عهده دارند و کارگران این شرکت وظیفه نگهداری از خطوط راه آهن حد فاصل شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا را 
 .دفتر مرکزی شرکت در تهران واقع شده است و در اصل مشکالت این شرکت به شهرستان ورامین ارتباطی ندارد

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kanoonmodafean
https://www.mehrnews.com/news/4362287/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4362287/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


وی .به منظور رفع مشکالت کارگران این شرکت با مسئوالن آن تماس گرفته ایم و پیگیر رفع مشکل هستیم: وی اظهار داشت

تهران اطالع رسانی شده و از مسئوالن استانی درخواست   ه ای به استانداریمشکالت کارگران این شرکت طی نام: افزود
 .شده تا برای رفع مسائل این افراد راه کار عملی ارائه کرده و مشکالت کارگران با حضور مسئوالن شرکت برطرف کنند

 : رشتدر شهر  تجمع سپرده گذاران  -*

 

 دمرداد بار دیگر دست به تجمع زدن 7روز سه شنبه سپرده گذاران کاسپین در رشت ام

 :نمودار فقر در جامعه از زبان مطبوعات رژیم  -*

 

 میلیون تومان اعالم داشت  5ا روزنامه جهان صنعت ، خط فقر کشور ر

 :خودکشی جوانی در گلسار رشت  -*

  

مرداد در پمپ بنزین گلسار رشت که خوشبختانه با دخالت سریع  7صحنه های خودسوزی یک جوان، عصر امروز سه شنبه 
 مردم زنده ماند و به بیمارستان منتقل شد

  :کازرون نهمین روز اعتصاب کامیونداران  -*

  

 .ادامه دارد  اعتصاب کامیونداران شرکت حمل و نقل سیمرغ کازرون، مردادماه ۳سه شنبه خبر  برپایه

 :در همبستگی با اعتصاب کامیونداران  -*



   

 مانده زمین روی رانندگان کرایه نشدن پرداخت دلیل به کردستان گندم  :رئیس کانون رانندگان کردستان نایب -*

 :است

170841-https://www.tinn.ir/fa/tiny/news 

 

رئیس انجمن صنفی رانندگان دهگالن و   ،محمد جعفر امیری: آمده است  79در نهم مرداد به گزارش خبرنگار تین نیوز 
با  .ونقلی انتقاد کرد های حمل شرکت موقع کرایه حمل از سوی رئیس کانون رانندگان کردستان نسبت به عدم پرداخت به نایب

های زیاد ایاب و ذهاب راننده و خالی بودن جیب راننده نیاز مبرم  یدکی و الستیک و روغن و هزینه توجه به گرانی انواع لوازم
دچار  صورت آنالین و نقد پرداخت شود، تا هم رانندگان متضرر نشوند هم کشاورزان در این فصل برداشت ها به است که کرایه
که پرداخت کرایه حمل پس از رسیدن بار  اکنون در کردستان فصل برداشت گندم است و از آنجایی: گفتوی  .مشکل نشوند

 .های دیگر حمل کنند توانند گندم از مبدأ کردستان به استان شود رانندگان عمالً نمی موقع پرداخت نمی است و به
ونقل استان تأثیر  کند که در وضعیت حمل موقع پرداخت نمی یه حمل گندم را بهونقل آبادان کرا همچنان شرکت حمل: وی افزود

های گذشته  دار به علت نزوالت جوی امسال، گندم در کردستان زیاد و به برآورد سال به گفته این کامیون.گذاشته است
بر همین . ه گندم کشاورز ندارندهای روستا ظرفیت کافی برای تخلی توان گفت دو برابر شده است اما متأسفانه تعاونی می

روز پرداخت شود تا  ها به ونقل آبادان دستور داده شود که کرایه اساس تقاضا داریم با نظارت بیشتری نسبت به شرکت حمل
 .رانندگان در حمل گندم رغبت نشان دهند

 :تجمع اعتراضی معلمان اهواز -*

 

 تان خوزستان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان درمعلمان سراسر اس ۳۱مرداد ۳برپایه خبر منتشره در 
 اجتماع کردند و در اعتراض به . اجتماع کردند و در اعتراض به وضعیت حقوقی خود ، فیش های حقوق را به آتش کشیدند

   . ش کشیدندوضعیت حقوقی خود ، فیش های حقوق را به آت.  وضعیت حقوقی خود ، فیش های حقوق را به آتش کشیدند

 

 :اطالعیه مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*

 

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-28/170841-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-28/170841-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-28/170841-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-170841


کارگران زحمتکش و آگاه شرکت واحد، اقدامات الزم برای برگزاری مجمع عمومی سندیکا در حال انجام است و اطالعیه های 

 .یکا به آگاهی شما زحمتکشان خواهد رسیدقانونی و الزم در این خصوص از طریق کانال تلگرام و وب سایت سند
 ۴۳۳۳۱با توجه به درخواست برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بشماره 

در وزارت کار ثبت گردیده است و متعاقب آن پیگیری های حضوری فراوان صورت گرفته، موضوع برگزاری مجمع  ۳۴/۹۱/۹۳مورخ 
در ایجاد هماهنگی  ۰۱در نشست سندیکا مطرح و مقرر شد به رغم عدم همکاری وزارت کار بر اساس مقاوله نامه  عمومی

های الزم برای برگزاری مجمع عمومی، سندیکا کلیه اقدامات مقتضی برای برگزاری مجمع عمومی را انجام و مجمع عمومی 
 .را برگزار کند

 تهران و حومه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
 ۳۱مرداد ۳

http://t.me/vahedsyndica 

 :کرمان تولیدی واحدهای از درصد ۲۱باالی تعطیلی نیمه و تعطیلی -*

صبح امروز چهارشنبه در یکصد و نهمین « جعفر رودری» : آمده است  79در تاریخ دهم مرداد  ایلنا، دولتیخبرگزاری  به گزارش
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد )جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور رضوی 

درصد واحدهای تولیدی استان عمال یا تعطیل  ۹۹از  بیش: در سالن شهید مرتضوی برگزار شد، اظهار داشت( رئیس جمهوری
کارگیری  هزار نفر در استان به ۴۹وی با بیان اینکه نیاز اشتغال استان زیاد است و ساالنه حداقل باید ... .فعال هستند و یا نیمه

در حال حاضر : شود، گفت می هزار نفر در استان کرمان به افراد جویای کار اضافه ۱۹و ایجاد اشتغال شود چراکه ساالنه حدود 

ریزی استان کرمان، این استان هزار  به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه .هزار نفر بیکار در استان وجود دارد ۳۹۹نیز حدود 
 ....فعال هستند درصد نیمه ۱۹درصد غیرفعال و  ۵۵واحد صنعتی دارای پروانه دارد که  ۴۹۳و 

 :هستند تکلیفشان شدن روشن منتظر "سوییچ ایران" کارگران، با هفت ماه عدم دریافت حقوق -*

 

کارگران کارخانه ایران سوییچ تولیدکننده خازن و :آمده است  79در تاریخ دهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی زارشبه گ
های آنها به حساب سازمان  همچنین هشت ماه از حق بیمه. اند سکسیوز، هفت ماه از مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده

اکنون  اما هم. کنند نفر از آنها در خط تولید کار می ۳۴نفر کارگر دارد که  ۱۹ایران سوییچ  .تامین اجتماعی واریز نشده است

  به این هفته مقابل کارخانه تجمعشن آنها روزهای دوشنبه و سه.کند درصد ظرفیت کار می ۳۵خطوط تولید کارخانه تنها با 
 .کند ها و معوقاتشان را مشخص برگزار کردند تا مدیریت کارخانه تکلیف پرداخت حق بیمه

 :عامل انتقال ارز دولتی در وزارات صنعت دستگیرو بعدآزاد شد  -*

 

خودروی لوکس به کشور  ۹۴۹۹ها، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت به عنوان متهم اصلی واردات  بنا بر اعالم رسانه
 .بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است

 :چاه ریزش اثر بر زاهدان در کارگر یک مرگ -*
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ریزش چاه در یک ساختمان در حال ساخت در زاهدان،  :آمده است  79در تاریخ دهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش

در این حادثه کارگر جوان، بالفاصله جان خود را از .دان رخ داداین حادثه در خیابان دانشگاه زاه. به مرگ یک کارگر انجامید
 .دست داد

 :تجمع اعتراضی در شیراز  -*

 

 :باختند جان چاه در سقوط اثر بر آباد خرم آبفای کارگر دو -*
صبح امروز : رئیس سازمان اورژانس استان لرستان گفت :آمده است  79در تاریخ دهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش

 .آباد بر اثر سقوط در چاه فاضالب جان باختند خرمساله شرکت آب و فاضالب گلدشت  ۴۵و  ۴۹دو کارگر ( مرداد ۳۹)چهارشنبه 
 .اجساد این کارگران به پزشکی قانونی تحویل شد. به علت خفگی جان خود را از دست دادند  متاسفانه هر دو کارگر

 :همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعتصاب رانندگان کامیون -*

http://vahedsyndica.com/archive/3299 

 
که دور دوم آن در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون  

 .آغاز و همچنان ادامه دارد، اعالم می کند ۳۱بسیاری از شهرها در روز یکم مرداد 

دور اول اعتصاب آنان که از روز یکم . این اعتصاب به دلیل عدم بر آورده شدن وعده های دولت به رانندگان کامیون آغاز شد
به مشکالت و بر آورده کردن خواسته هایشان در روز دهم خرداد خرداد آغاز شده بود با وعده های دولت مبنی بر رسیدگی 

 .خاتمه یافت

سندیکا نحوه ی مواجه دولت با اعتصاب رانندگان کامیون را که در ابتدا انکار می کرد و بجای رسیدگی به خواسته های آنان 
اعتصاب رانندگان کامیون اعالم و  و قویا همبستگی خود را با. راه سرکوب اعتصابشان را در پیش گرفته، محکوم می کند

سندیکای کارگران شرکت واحد از . خواهان بر آورده شدن خواسته های انباشته شده شان که در ذیل می آید، می باشد
همه کارگران، معلمان و تشکلهای مستقل کارگری دعوت می کند تا با اعالم همبستگی خود رانندگان کامیون را تا احقاق 

 .هندحقوقشان یاری د

 کم شدن حقِ بیمه پرداختی -۳
 رانندگان و پذیرش سخت و زیان آوری شغل رانندگان ناوگان باری

 افزایش حقوق بازنشستگی -۵
 کاهش قیمت لوازم یدکی و الستیک -۱
 افزایش کرایه حداقل به میزان هفتاد درصد -۴

 ها کاهش نرخ عوارضی اتوبان -۵
 های پرتردد سراسر کشور ترمیم جاده -۹
 افزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل بار -۱
 ها ها و باربری ها از پایانه حذف دالالن و واسطه -۰
 های اعالم بار در سراسر کشور اجباری کردن اعالم بارها در سالن -۳

 ها و پیمانکاران شرکت نفتی کاهش دریافت کمیسیون باربری -۳۹
 های مرزی کشور ها در سراسر پایانه ت تردد ترانزیتهای مرزی جه های اضافی از پایانه کاهش دادن هزینه -۳۳
 های مرزی و داخلی رفع کمبود شدید امکانات رفاهی، بهداشتی در پایانه -۳۵
 نوسازی ناوگان حمل و نقل باری -۳۱
 ای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه گیر نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه -۳۴

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/651314-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF


 ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکا

 ۳۱مرداد۳۹
telegram.me/vahedsyndica 

 :تجمع مالباختگان موسسه کیمیا خودرو -*

 

تجمع غارت شدگان موسسه اعتباری  : است آمده 79 مرداد دهم در مجازی های شبکه در مندرج تصویر و خبر برپایه

 .ی در خیابان فاطمی تهرانکیمیاخودرو مقابل دادسرای جرائم اقتصاد

 :در شیراز و اعتراض مردم و دستگیریها  -*

 
در  شیراز#دیشب در شلوغی خیابان مالصدرا  : است آمده 79 مرداد دهم در مجازی های شبکه در مندرج تصویر و خبر برپایه
ای از مردم از جمله یک خانم بازنشسته توسط لباس شخصی ها  تجمع بازنشسته های آموزش و پرورش عده جریان

 .بازداشت شدند

 اگر اعتراض شبانه و خیابانی نیست ، این سرکوبگران در خیابان چار می کنند ؟  -*

 
سوی مردم اند؛ بیمی که در آنها تا حس  آنها بیمناک شناسایی شدن از. این سرکوبگران مردم صورت هایشان را پوشانده اند

 .این را می توان از تجهیزات نظامی و چشم های آنها زیر نقاب دریافت. است  وحشت از سقوط دیکتاتوری امتداد یافته

 :ادامه اعتراض و اعتصاب  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2


 
 .ان ادامه دارد همچن آهن در اعتراض به عدم دریافت حقوق سیزدهمین روز اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه

 :در شهر ری به محله بلوچ ها نمایشی دیگر از تهاجم نیروهای سرکوبگر شهرداری  -*

  

این تصاویر نتایج حمله دیشب ماموران به محله بلوچ ها در قوچه حصار شهر ری برای دستگیری و انتقال دستگیرشده گان به 
 اردوگاه ورامین است

 

  :ری حمله شبانه به بلوچ های شهر  -*
 

هدیه کریمی روزنامه نگار در توئیتر حمله شبانه به بلوچ های شهر ری را شرح  ؛ باال تصاویر و پیش شب جنایت با رابطه در
شب پلیس ریخته و همه رو به  نصفه ۱دیشب ساعت  .شهرری#تو  پاکستانی #نشینان بلوچ#اومدیم محله »: داده و نوشته

شون گریه  پدر یکی. تا بچه گم شدن ۱. های اطراف همه از ترس فرار کردن تو مزرعه بالل. ر ماشین کرده ببره اردوگاهزور سوا
  .باشند شاید هم زیر آوار مونده. ها خوردن یا تو مزرعه خفه شده بچه رو سگ:کرد و گفت

 :کنند ارایه را خود حقوقی های فیش معترضان/دهیم می انجام حقوق بدون کاری اضافه -*

 
 شهردای سبز فضای قراردادی کارگران تعدادی از  :آمده است  79در تاریخ دهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش

ر داریم اما در تمام این مدت نگرانیم که سال سابقه کا ۰تا  ۵کارگر هستیم که هرکدام از  ۰۹  ما اینجا نزدیک به: گفتند مالرد
در حاضر . ما در ابتدا قراردادهای یک ماهه داشتیم. شویم شویم یا دوباره دعوت به کار می سال بعد اتمام قرارداد تعدیل می

سبز  شوند اما فضای کارگران فضای سبز مشمول سختی کار می: یکی از این کارگران ادامه داد .دهند ها را نمی هم تطبیق
من خودم از نیروهایی هستم که در اثر فشار کاری دست راستم از کار افتاده . اقدامی برای سختی کار ما انجام نداده است

کنیم  ما در این هوا چه در سرما چه در گرما در هوای باز و بدون سرپناه کار می: وی گفت .ام پاره شده است رباط صلیبی  و
حتی تعطیالت رسمی را هم . وه بر این ما یک جمعه در میان باید در محل کار حاضر شویمعال. دهند اما سختی کار را نمی

 ....سر کار هستیم

 :خبربازداشت فعال اجتماعی در شوش -*
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ساله به جرم سرودن و انتشارشعر در اعتراض به شوری آب و بی آبی ۱۹صادق کعبی فعال فرهنگی اهل شهرستان شوش 
 .بازداشت شدمرداد ۳۹صبح چهارشنبه 

 
 :تظاهرات اعتراضی علیه فقر، بیکاری و گرانی -*
 

در پاسخ به فراخوانی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، عصر روز سه شنبه نهم مردادماه تهران و سایر شهرهای 
ز، اصفهان، رشت و برخی معترضان در تهران، کرج، شیرا. ایران صحنه اعتراض و تظاهرات مردم علیه گرانی، فقر و بیکاری بود

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکاری، اصالح طلب اصول "دیگر از شهرهای ایران با سردادن شعارهایی همچون، 
اعتراض خود را به وضع موجود " گرا دیگه تمومه ماجرا، بیکاری تورم، نداریم ما تحمل، سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

کارگر  ۵۹۹۹و اعتصاب بیش از   این تظاهرات سراسری همزمان با نهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون. نشان دادند
 .کوره پزخانه های تبریز برگزار شد

 
 : ادامه اعتراضات در برابر گرانی ، بیکاری و تورم و فقر  -*

 
 

مرداد به شهرهای تهران کرج ۳۳شتی درسومین روز،ادامه اعتراضات پراکنده به گرانی، بیکاری تورم وفقر واوضاع سخت معی
 .،اصفهان وهمدان ومشهد شیرازوورامین کشیده شده است

 
 :اعتراض در شهرستان ساری -*
 

 
همچنین شاهد .  به دنبال اعتراض در سطح شهرستان های کشور ، شهر ساری نیز شاهد تجمع اعتارض مردم بوده است

 پور اصفهان در اعتراض به دستگیریها و حضور گسترده نیروی انتظامی در تمام منطقهاعتصاب عمومی مغازه های منطقه شاه
 هستیم 

 
 : دستگیری در اعتراض گوهر دشت کرج  -*



 
طی اعتراضات سراسری در گوهردشت کرج توسط ماموران امنیتی،  ۳۱مرداد ۳۹نادر افشاری،فعال مدنی شامگاه چهارشنبه 

 میلیون تومانی موقتی از اوین آزاد شده بود۳۹۹ین وثیقه باتام۳۹اسفند ۵۱وی .بازداشت شد
 

 :دستگیری های دختر و پسر در تهران  -*
 

 
نفر بازداشت شده اند که دو  22به گفته شهود عینی حداقل . لباس شخصی ها در ولیعصر تهران اقدام به دسنگیری کرده اند

 نفرشان دختر بوده اند
 

 :تقیمت آب در تهران افزایش یاف -*
مترمکعب  ۱۹بر اساس مصوبه شورای شهر، قیمت آب برای مشترکانی که زیر : انمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهر

 .درصد افزایش یافت ۱تا  ۹کنند بین  در ماه آب مصرف می
 ۹درصد افزایش را برای مشترکان پرمصرف و  ۳۵تا  ۳۹درصد بود که شورای شهر  ۳۵پیشنهاد این شرکت برای افزایش قیمت 

 .مصرف لحاظ کرد صد را برای مشترکان کمدر ۱تا 
تومان افزایش قیمت را خواهیم  ۳۹۹تا  ۰۵مبلغ اضافه شده به قبوض مشترکان زیاد نیست و باید گفت که در هر مترمکعب 

 .ای خانوار نخواهد گذاشت داشت که تاثیر چندانی در سبد هزینه
 

 :خاورمیانه سازی صابون کارخانه بزرگترین کارگران ساله ۲بالتکلیفی -*

 

در ( مدیر سابق شرکت پویا اقتصاد استوار)مضانی ر  :آمده است  79در تاریخ یازدهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
خریدار ملک کارخانه " شرکت پویا اقتصاد استوار: "گفت" سازی یاس خرمشهر صابون"کارگران کارخانه تشریح مشکالت

توسط " یاس خرمشهر"پس از اعالم ورشکستگی کارخانه : وی در ادامه افزود .نه برند آن است"سازی یاس خرمشهر صابون"
از طریق مزایده ملک کارخانه را خریداری و کارخانه  ۳۵در سال " پویا اقتصاد استوار"، شرکت ۳۱ستری خرمشهر در سال دادگ

به گفته یکی ...و طبق قانون، کارفرما همان شرکت یاس خرمشهر است به هیچ شرکتی واگذار نشد" یاس خرمشهر"و برند 
، ۳۳کارگر به طور مستقیم مشغول به کار بودند و بعد از توقف تولید در سال  ۳۵۹از کارگران این واحد تولیدی، در این کارخانه 

آور با حداقل حقوق  زیان و سال سابقه کار سخت ۵۹رغم داشتن  علی تعدادی از کارگران .تمامی این کارگران بالتکلیف شدند
 .بازنشسته و مابقی وضعیت مشخصی ندارند

 :ن آبادمیدان حس درتهران و نیروهای سرکوب اعتراض مردم  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/651374-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86


 

 دشده ان مرداد در میدان حسن آباد تهران مستقر 22نیروهای امنیتی امروز پنجشنبه 

 :ای در ولی عصر تهران با شعار مرگ بر خامنه تظاهرات و درگیری با سپاه پاسداران -*
 

تظاهرات . مرداد در دومین روز خیزش مردم به جان آمده، اعتراضات به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت۳۳روز پنجشنبه 
مردم خشمگین که صبح پنجشنبه در اصفهان، شیراز، مشهد، شاهین شهر، نجف آباد شروع شده بود ساعتهایی بعد به 

جوانان در اهواز با شعار دشمن ما همین جا است، . اراک، کرج و تهران و بسیاری از شهرهای دیگر گسترش یافت اهواز،
 .کند در چهار راه نادری دست به تظاهرات زدند کند، آخوند خدایی می گویند آمریکا است، ملت گدایی می الکی می

 
 :اعتراضات وسیع در اصفهیان و شیراز -*

  
درامیرکبیر و شاهپور . مرداد اصفهان حضور كسبه، صنعتگران و راننده گان پررنگ است 22در اعتراضات امروز پنجشنبه 

 . شیراز نیز مردم به حرکت اعتراضی وسیع دست یازیدندشهر ر د نو همچنی دالستیک ها را آتش زده ان
 

 :پیام یکی از کارگران از تظاهرات دیروز اصفهان -*
 

 ... برای فردا هم برنامه ریزی کردیم. امروز تظاهرات گسترده در شاپور جدید اصفهان
 مجان گرفتم، االن میتوانم بجنگم، میتوانم برم، میتوانم بمانم، میتونم بمیرم، میتونم حقم را بگیر

زمانی که دور تا دورت را کارگران خشمگین با لباسهای خاکی و روغنی گرفتند و دوشادوش تو با مشت های گره کرده حرکت 
 .میکنند، تازه متوجه می شوی که این نیروی عظیم، به همان اندازه که سازنده است که صدها برابر، میتواند ویرانگر باشد

 رمصمم هستم و امیدوا/ مما حرکت کردی/ دوای بر دیوارها، وای بر موانع، بدا بحال انان که در برابر سونامی کارگر، بایستن
 : سنندج و تجمع مردم و قوای سرکوب -*

 

 مردادماه، دور تا دور میدان آزادی سنندج در محاصره مأموران بود ۳۳ ، ست آمده افتیدری خبرهی برپایه

  :است درصد رسیده 51فقر مطلق به از قول نمانیده مجلس؛  -*
 

در : رسول خضری نماینده مجلس از پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته : برپایه خبر دریافتی آمده است
 میلیون تومان رسیده است ۹درصد افزایش یافته و نرخ خط فقر به نزدیک  ۵۹درصد به  ۳۵ق در کشور از سال اخیر فقر مطل یک

  :فعال کارگری فردا محاکمه می شوند دو -*
 



این دو عضو . یدهللا صمدی و جمیل شهابی، فردا در دادگاه سنندج محاکمه می شوند : برپایه خبر های دریافتی آمده است 

زاد در سنندج بازداشت و پس از آن با قید وثیقه آ کارگرخباز سنندج، در تجمع روز جهانی  کارگرانمن صنفی هیئت مدیره انج
 آنها را به نشر اکاذیب و عضویت در تشکل غیر قانونی متهم کرده اند .دنشد

 :خبراعتراض در پیرامون رجایی شهر -*

 

 79مرداد22. تظاهرات نزدیک زندان رجائی شهر

 :پرونده تخلفی در بخش نانوایان چهارمحال و بختیاری تشکیل شد ۹۲ -*

 
 

زرگانی معاون باحسن شمسی پور،  :آمده است  79شهرکرد  در تاریخ دوازدهم مرداد / به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
پرونده تخلفی در بخش نانوایان چهارمحال و بختیاری تشکیل  ۱۹: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت

طی بازرسی : پرونده تخلفی در بخش نانوایان چهارمحال و بختیاری تشکیل شد، اظهار داشت ۱۹با اشاره به اینکه  وی .شد
پرونده تخلفی در این استان تشکیل شده  ۱۹صنعت، معدن و تجارت بیش از های انجام شده توسط بازرسان سازمان 

 .بیش از چهار هزار بازرسی از نانوایان چهارمحال و بختیاری در سالجاری انجام شده است: وی بیان کرد.است
 

 :کنترل امنیتی دانشجویان در دانشگاهها  -*

 

وزیر کشور، مسئوالن آموزش عالی و برخی مسئوالن فرهنگی جلسه ای با :محمود صادقی نماینده مجلس از تهران گفته
متاسفانه نوع گفتمان برخی از مسئوالن فرهنگی .نهادهای اطالعاتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد

 .باید در داخل دانشگاهها کنترل شود تا ما مجبور به مداخله نشویم دانشجونهادهای امنیتی این بود که 
 :خبرفوری  -*

 
  .ندانی در پنجاه و یکمین روز اعتصاب غذا وخیم اعالم شده استدانشجو و معلم ز مردانی هللا روحوضعیت جسمی 

 ..سال حبس محکوم کرده است ۰قاضی صلواتی در دادگاه بدوی وی را به 
 

 :شهر کشور  00اعتراض علیه گرانی و دیکتاتوری در  -*
 

ه روز گذشته بار دیگر شاهد مرداد در حالی آغاز شده که در س 21جمعه : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
در فراخوان های منتشره در شبکه های اجتماعی اعتراضات به صورت  .اعتراضات مردمی علیه گرانی و خودکامگی بودیم

ظرف سه روز گدشته، هم از نظر میزان شرکت کنندگان، هم شهرهایی که به اعتراض پیوسته اند،  .روزانه مطرح شده است
رآمیختگی مطالبات معیشتی با مطالبات ضد دیکتاتوری ، دامنه اعتراضات دائما گسترش یافته هم سطح شعارها و آهنگ د

 .است
، شاهین شهر،شیراز، مشهد، (شاهپور جدید)بر اساس گزارش های منتشره در شبکه های اجتماعی مردم در اصفهان 

ض زدند و با وجود جنبه های معیشتی اراک، قهدریجان، نجف آباد، اشتهارد، گوهردشت، تهران و اهواز دست به اعترا
 .اعتراضات، شعار علیه دیکتاتوری در آنها کامال برجسته بود

اعتراضات در اصفهان، شیراز و تهران بیش از سایر شهرها به خشونت کشید و لباس شخصی ها، بسیجی ها و نیروهای 
 .انتظامی با مردم درگیر شدند
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tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 را ماه ۰ از پس ضاحاستی /دانم می نمایندگان و مردم پاسخگوی را خود:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -*
 :نداشتم را کمیسیون در دفاع حق /دانم می عجیب

علی ربیعی با اشاره به طرح استیضاح خود در   :آمده است  79در تاریخ دوازدهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
شوم در حالی که حق  یضاح میدوباره است. ماه دوبار از مجلس رای گرفتم ۱در : مجلس شورای اسالمی در توییتر خود نوشت

دانم به  خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می: ربیعی ادامه داد.دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده شدم
ماه از  ۵دانم ولی استیضاح پس از تنها  گذارم علت اصلی استیضاح را نمی  عمومی نمایندگان دلسوز و پاک احترام می

  .دانم را عجیب می استیضاح قبلی

 :درصد تولید از بین رفت ۷۱/هزار میلیاردی به تولید پسته ٥خسارت  -*

 
 

مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته با محمود صادقی، :آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ دوازدهم مرداد 
هزار میلیارد تومان خسارت به تولید این محصول  ٥: درصد تولید پسته در کرمان از بین رفته است،گفت ۳۹بیان اینکه امسال 

درصد تولید این محصول در استان کرمان از بین رفته ضمن اینکه عمده تولید پسته کشور  ۳۹تا  ۰۹: افزودوی .توارد شده اس
 ۳۱۹: هزارتن پسته در کشور تولید شده بود، ادامه داد ۵۰۹وی با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته .در کرمان است

د، بخشی نیز در انبارها ذخیره شده که از این میزان در سالجاری برای هزارتن از این میزان صادر و مقداری نیز مصرف داخل ش
درحال برآورد هستیم تا مشخص شود دقیقا چه میزان : صادقی اضافه کرد.تنظیم بازار داخل و صادرات می توانیم بهره ببریم

م و هم اجازه ندهیم بازارهای پسته از سال گذشته باقی مانده تا با استفاده از آن هم شرایط بازار داخل را کنترل کنی
هزار میلیارد تومان به محصول پسته خسارت وارد شده که عمده  ٥تا  ٤به گفته این مقام مسئول، بین ....صادراتی از بین برود

 .آن نیز در کرمان است

 : فراخوان به تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان -*

 

 ۳۰ساعت  اژیه و میدان خوراسگان. هان حقابه قانونی خود هستیم، ما کشاورزان اصفهان خوا ۳۱مرداد  ۳۵امروز جمعه 
 : کارگر معترض تبریزی می گوید -*

 
 /  چند ماه حقوق و بیمه نگرفتم   :ویدمی گ ، این کارگر راه آهن که شبها در ایستگاه تبریز می خوابه

 ه که قرض نگرفته باشمکسی نموند/  بچه ام مریضه و بیمه ندارم / میلیون  ۳/۵بچه دارم با حقوق ۱
 :کنند می فعالیت بار حمل حوزه در راننده هزار ۰۱۱: یک مقام مسوول مطرح کرد -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/651912-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/651912-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/651912-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4364456/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%A5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%A9%D9%A0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/651866-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/651866-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داریوش امانی،   :آمده است  79در تاریخ دوازدهم مرداد  ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
هزار تن است که ظرفیت این بخش را  ۵با توجه به این آمار، متوسط حمل بار توسط هر راننده در طول سال حدود : افزود

درصد  ۳۹: یار زیاد ارزیابی کرد و گفتامانی، نقش بخش خصوصی را در حوزه حمل و نقل بار کشور بس.نشان می دهد
با : وی با یادآوری تحریم های ظالمانه علیه کشورمان افزود.فعالیت های این حوزه با سرمایه بخش خصوصی انجام می شود

توجه به این تحریم ها به ویژه در حوزه های حمل و نقل هوایی و ریلی، حمل زمینی اهمیت بسیاری می یابد و پایانه های 
 .ی به ویژه بازرگان در این خصوص نقش بسزایی دارندمرز

 : فراخوان صنف نجار در اصفهان  -*

 
 آباد اصفهان، عاشق/ ۳۱۳۱مردادماه  ۳۱فراخوان اعتراضات صنف نجارها از تاریخ 

 
 : در چندین شهرستان  ادامه تحرکات اعتراضی -*
 
تظاهراتهای مردم امروز در  : آمده است  79خ دوازدهم مرداد در تاری در مجازی های شبکه شمار بی در مندرج خبر برپایه 

همچنان ... و  شهرهای قهدریجان اصفهان، شاهین شهر، اشتهارد، گوهردشت، تهران، مشهد،کرمانشاه، رشت، اندیمشک

 ادامه دارد
 
 :دانم ماه راعجیب می۰استیضاح پس ازتنها توئیت ربیعی در آستانه استیضاح؛ -*

ps://www.mehrnews.com/news/4364627htt/ 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه استیضاح : آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ دوازدهم مرداد 
لی را ماه از استیضاح قب ۵استیضاح پس از تنها »: خود، در پیامی با اشاره به اینکه حق دفاع در کمیسیون را نداشتم نوشت

 «.عجیب می دانم
، هفته گذشته طرح استیضاح علی ربیعی به هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شد تا ربیعی طی چند خبرنگار مهر به گزارش

اکنون وزیر    .خگو باشدمجدد به نمایندگان مجلس پاس ماه از استیضاح قبلی خود و کسب رای اعتماد، ۵روز آینده با فاصله 
ماه  ۱در »: تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه برگزاری جلسه استیضاح خود با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت

دوباره استیضاح می شوم در حالیکه حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده . دوبار از مجلس رای گرفتم
به عموم »: نوشت« خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می دانم»ر ادامه پیام خود با اشاره به اینکه ربیعی د «.شدم

ماه از استیضاح  ۵نمایندگان دلسوز و پاک احترام می گذارم؛ علت اصلی استیضاح را نمی دانم ولی استیضاح پس از تنها 
 « .قبلی را عجیب می دانم

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 
 .ضایعه اسفناک در گذشت هما سلطانی را به خانواده گرامی سلطانی و بستگان تسلیت میگویم

https://www.mehrnews.com/news/4364627/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B5%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4364627/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B5%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4364627/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B5%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 مارا در غم خود شریک بدارید 

 ..یادش گرامی باد
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 : درگذشت هما سلطانی تسلیت -*

 

و عضو افتخاری کانون نویسندگان ایران، بر اثر  روز گذشته، دوازدهم مرداد، هما سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل
این دختر جوان در حالی زندگی را واگذاشت که پدرش هفت سال است به سبب پذیرش وکالت . ی قلبی درگذشت سکته

ای است که  گونه در ایران شرایط احکام قضایی به. برد سر می ی حقوق بشر در زندان به زندانیان سیاسی و فعالیت در زمینه
 .شوند مجازات می" متهم"ی  ی اعضای خانواده مهه

شریک . تردید اندوه درگذشت فرزند جانکاه است و رنج تحمل حکم ناعادالنه را برای عبدالفتاح سلطانی بیشتر خواهد کرد بی
  .اندوه او هستیم

 .گوییم درگذشت هما سلطانی را به خانواده سلطانی و دوستانش تسلیت می
 ایران_نویسندگان_کانون#

visandegane_iran@kanoon_ne 

 وکیل و مدافع حقوق بشری زندانی عبدالفتاح سلطانی،/  پیام تسلیت جمعی از دوستان و همکاران

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1036&Id=381&pgn = 

  
ساله معصومه ۵۱ختر هما سلطانی د. یک از ما از آن گریزی نداریم ترین واقعیت بشری است که هیچ ترین و صادق مرگ صریح

چشم بر جهان  ۳۱مردادماه  ۳۵دهقان، معلم دلسوز و مقاوم و عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس حقوق بشری روز جمعه 
مردن در شرایطی که حق زندگی آزاد و طبیعی، حق شادی، حق امنیت، . تنهایی مساله نیست اما مرگ، به. ما فرو بست

 .حقی نیست شود، مرگ به اده و داشتن آزادی از تو سلب میحق کار، کرامت و حق بودن در خانو
  

اش را چشم به راهی دوخت تا پدرش، مدافع  های جوانی سال از بهترین سال ۳هما سلطانی در شرایطی از جهان رفت که 
وین به کند از راه ا سال زندان دوران محکومیتش را طی می ۳۱سرسخت حقوق بشری که با حکم ناعادالنه و غیرانسانی 

نشیند، وگرنه قلبی چنین زیبا،  ات می این مرگ، حق نیست، تحمیل رنجی است که چون سمی بر جان و جوانی. خانه برگردد
خانواده گرانقدر سلطانی؛ عبدالفتاح بزرگ،  ... !سالگی؟ ۵۱که وقت شکفتن و دویدنش است، چه به ایستادن در میانه 

دلیم، با شما  با شما هم. ایم ز و حامد نازنین، ما با شما به سوگ نشستهمعصومه خانم عزیز، مائده جان، هومن عزی
نشستیم، گریه  همراهتان بر خاک سرد سوگلی این خانه می. دوست داشتیم کنارتان بودیم.دادیم دردیم، هم نفسیم، هم هم
 ....کردیم فشردیم و سوگواری می گرفتیم، دستتان را می کردیم، در آغوشتان می می

خدیجه مقدم،پروین  نرگس محمدی،مهناز پراکند،منصوره شجاعی، نسرین ستوده، عبادی،شیرین 

 .و آسیه امینی اردالن،پرستو فروهر

 
 :نماینده مردم وعده خودرافراموش کرد /ماه حقوق نگرفتند ۹کارگرانی که  -*

https://www.mehrnews.com/news/4364331 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kanoon_nevisandegane_iran
https://www.mehrnews.com/news/4364331/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4


 
وزیر راه از پروژه ای بازدید کرد که کارگران آن : آمده است  79سنندج در تاریخ دوازدهم مرداد /به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

ماه است که حقوقی دریافت نکردند و یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی وعده بیان آن را در جلسه داد اما  ۱
بازدید وزیر، جمعی از کارگران این پروژه گرد یکی از نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره بعد از  .فراموش کرد

یکی از کارگران با .وکامیاران در مجلس شورای اسالمی جمع شدند و از پرداخت نشدن مطالبات و حقوق خود گالیه کردند
پیمانکار این پروژه ما را اخراج کرد و بعد از شکایتی که کردیم بار : اشاره به اینکه در این بازدید اصال واقعیت ها بیان نشد، گفت

نفر هستیم به طور  ۵۹بهمن ماه سال گذشته تاکنون حقوق ما کارگران این پروژه که : وی عنوان کرد.دیگر بکار گرفته شده ایم
ر در این محل بدون اینکه حتی از ساعت هفت صبح تا هفت عص: یکی دیگر از کارگران بیان کرد. کامل پرداخت نشده است

 .نهار ما را تامین کنند، کار می کنیم و حقوقمان را هم نمی دهند و حال ما در تامین مایحتاج زندگی خود مانده ایم

 : آدمیت زنده است  و بر آن شد کهددر این میان دیهمه جورش را می شود : به تصاویر پائین بنگرید -*

 

راین اطرافه که میان نون برمیدارن ومیگن بعداپولشو میدیم که دیگه گفتیم الاقل اینجوری انقد آدم محتاج و کارگ: شاطرمیگفت
 ....نر گفته هرچقد بردن بیا با من حساب ک البته صاحب مکانیکی روبه. کمترخجالت بکشن

 :یگان ببریداگر نیازمندید، میوه را -*

 

مردم با هزار نیرنگ یا سلبریتی های خودنماپیشه ی ریاکار نیستند، آنها انسان هایی از جنس « امید»مردان بزرگ، سارقان 
 داین دستفروش زحمتکش اند که چراغ نوع دوستی و همبستگی انسانی را فروزان نگه می دارن

: اولین کشته در دور تازه اعتراضات در ایران -*  

ضد حکومتی، یک معترض در کرج به  منابع نزدیک به سپاه پاسداران اعالم کردند که جمعه شب، در چهارمین روز تظاهرات
این خبر را فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده و نوشته این معترض به ضرب . ضرب گلوله کشته شد

تن در اعتراضات جمعه شب  ۵۹این خبرگزاری در گزارش خود از بازداشت دستکم . گلوله افراد ناشناس در کرج کشته شده
. های اعتراضات در چند روز گذشته بودند ترین کانون شهرستان کرج و اشتهارد در استان البرز از اصلی. کرج خبر داده است

مرداد ماه درباره اعتراضات این استان و شهر کرج گفته  ۳۱امنیتی استاندار البرز -خیرهللا ترخانی، سرپرست معاونت سیاسی
های آنان گوش کنیم اما دیدیم که این مطالبات اقتصادی  به حرف در این مدت سعی کردیم با این تجمعات مماشات کنیم و»

امنیتی استاندار البرز نیز همچون عبدالرضا رحمانی -سرپرست معاونت سیاسی. «نیست و کامالً ساختارشکنانه است
ر این مدت ای که د تجمعات کوچک و پراکنده»: فضلی، وزیر کشور منشاء اعتراضات را به خارج کشور مرتبط دانست و گفت

در روزهای گذشته نیروهای امنیتی در استان البرز برای متفرق کردن . «شکل گرفته برآیند مطالبات اقتصادی مردم نیست
  .آور متوسل شدند معترضان به خشونت و استفاده از گاز اشک

 :اعتراض گسترده شبانه در گوهردشت کرج -*
 

از گوهردشت شعار تازه ای هم به زرادخانه . بسیار گسترده بود اعتراض در گوهردشت کرج امشب نیز مثل شب گذشته



شعاری « مرگ بر خامنه ای»تا « رهبر الدنگ ما/ ننگ ما، ننگ ما »: تبلیغاتی اعتراضات ضد دیکتاتوری مردم ایران افزوده شد

 :در توئیتر نوشته« نیما پوریعقوب». تنها نماند
قدر آن خاک را با خون  آن. نیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج آغاز شدسال پیش در همین روزها قتل عام زندا » ۱۹»

 .... سیراب کردند که امروز هر بذری در آن به یک درخت تناور انقالب بدل شود

بالی جان ! تورم! بیکاری/   اصالح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا:  نشعارهای اعتراضی امروز در کرج و حضور چشمگیر زنا
 تدر اعتراضات امروز در کرج حضور زنان در میان معترضین بسیار چشمگیر بوده اس/  لنداریم ما تحم! تورم!بیکاری/  مردم

  :حاصل اعتراضات روزهای اخیر در ایران را در کانال تلگرامی اردوی کار اینگونه می توان دید -*

 :این طبقه ماست که به میدان آمده است!این دی ماه است که ادامه دارد  : آمده است  اراردوی کبه نوشته کانال تلگرامی 
 

آنان که دیشب کنترل گوهردشت کرج را برای ساعتی از دست نیروهای سرکوب خارج کردند، به حاشیه رانده شده گان 
  .تی محکوم شده اندسیاست های ظالمانه حاکمیت اند که در حاشیه ها به گذران زندگی در فقر و تهیدس

 
آنان که در شاهپور اصفهان به خیابان آمدند و مطالبات شان را فریاد کردند، صنعت گران، کارگران و مردمان لگدمال شده اند که 

 ظلم و تباهی به یغما برده اند« تدبیر»نان سفره شان را با شالق گرانی و آب شان را به 
 

ه های ورشکسته، ما به خاک افتادگان دستمزدهای معوقه، ما برکشندگان فریادهای در قزوین ما کارگران تعدیل شده کارخان
زیر آب که هرگز گوش شنوایی نیافتند، ما بیکاران از همه جا رانده و ما تازیانه خورده های گرانی بودیم که دیشب فریادهای 

 سردادیم« مرگ بر کارگر درود بر ستمگر »طنزآلود 
 

از حاشیه های ورامین بی هیچ حاشیه ای به متن آمدیم و حضور خود را فریاد « مرگ بر گرانی»ار ما بودیم که دیشب با شع
 کردیم

 
آن زنانی که در صفوف نخست اعتراضات این چهار روز دیده اید مادران و خواهران طبقه ما هستند که برای اعتراض به عوامل 

 .ن سنگرهای بقا به میدان آمده اندفروپاشی خانواده های کارگری و دفاع از خط بقا در آخری
 

از بطن درآمیختگی صداها و شعارها این صدای اعتراض طبقه . نفس می کشد 79در اعتراضات چهار روز اخیر روح دی ماه 
  .ماست که به روشنی شنیده می شود؛ اردوی بزرگ رنج و محرومیت است که از حاشیه ها به میدان آمده است

 
بدنام سیاسی، طبقه ما را نمی توانند به امثال رودی جولیانی و جان بولتن بفروشند؛ بدانند که روح خودفروشان و سوداگران 

  .مردگان مومیایی صد ساله را هم نمی توانند به ما کارگران و زحمتکشان قالب کنند
 

ا با مرگ دیکتاتوری توامان می راست است که ما هنوز برای ویرانی تمام جهان کهنه برنخواسته ایم و هنوز تنها نان و آزادی ر

خواهیم، اما همین خیزش در امتداد خود تمام طبقات باالیی حاکم و محکوم و احزاب و نیروهای سیاسی کهنه و شعائر و 
 .وعده ها و نیرنگ هایشان را زیر و رو خواهد کرد و مثل رودی خروشان به ساحل ناکامی خواهد کوبید

 
ن، صنعتگران، زنان و جوانان بیکار، حاشیه نشیان، وروستائیان خانه خراب، نه نردبان بازی ما کارگران، معلمان، بازنشستگا

ما مستقل از این ها در . های قدرت جناح های فاسد این نظام هستیم نه آلت دست قدرت های بیگانه و نیروهای خودفروخته
 .واهانه خواهیم بودبستر همین اعتراضات پیگیر خود، پایه گذار نظمی دموکراتیک و عدالت خ

 


